
                                                           

 

Regulamin Gry „Śladami Rzemiosła” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Gry jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile  

z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła, zwane dalej Organizatorem.  

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem Gry jest promowanie efektów prac rzemieślnika. Przedstawienie ważności zawodów 

rzemieślniczych we współczesnym świecie. Rozwijanie w młodzieży kreatywności poprzez zwiększanie 

zainteresowania światem zawodów, rzemiosła i kształceniem zawodowym. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Gra trwa w okresie ferii zimowych, w dniach 17 stycznia – 30 stycznia 2022r. 

2. Gra skierowana jest do użytkowników facebooka, zamieszkujących w subregionie pilskim, czyli  

z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.  

3. Gra polega na wykonaniu fotografii produktu- efektu pracy rzemieślnika, a następnie dodanie jej  

w pole komentarza (wraz z krótkim opisem) pod postem promującym Grę. 

4. Podsumowanie Gry nastąpi 31 stycznia 2022 roku, a informacja ta zostanie opublikowana na 

stronach www i facebook.  

5. Dla najaktywniejszych uczestników zabawy przewidziane są upominki.  

6. Prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub  

promujących przemoc.  

7. Prace nadesłane do Gry muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

Nadesłanie zdjęć jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

8. Zgłoszenie prac do Gry jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

majątkowych praw autorskich do złożonych prac i z możliwością  wykorzystania prac w całości lub we 

fragmentach, w działalności statutowej Organizatora (na stronach www, w projektach). 

9. Uczestnik oświadcza, iż udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania opracowań,  

w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek, modyfikacji i adaptacji, w tym także do dokonywania 

opracowań powstałych wskutek inspiracji przesłanym zdjęciem. 

10. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny. 

11. Zwycięzców Gry wyłania Organizator po weryfikacji spełnienia przez Uczestników zapisów 

Regulaminu Gry. 



                                                           

§ 4 

Warunki i zasady gry 

1. Aby wziąć udział w Grze należy być użytkownikiem facebooka. 

2. Gra polega na przesyłaniu do nas zdjęć, na których widnieją przedmioty- efekty pracy rzemieślnika 

oraz dodaniu krótkiego opisu zdjęcia. Fotografie nie mogą być edytowane.  

4. Zdjęcie ma wyraźnie i czytelnie prezentować konkretny przedmiot. 

5. Lista zawodów rzemieślniczych dostępna jest na stronie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  

w Poznaniu pod adresem 

http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/oswiata%202018/lista%20zawod%C3%B3w%20pdf.pdf 

7. Za dane kontaktowe rozumie się podanie nazwy profilu na FB uczestnika oraz jego imię  i nazwisko. 

8. Upominki będą do odbioru w naszym Centrum przy ul. Bydgoskiej 21 w Pile do dnia 28.02.2022r. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Gry jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Pile www.cwrkdiz.pila.pl.  

2. Uczestnik biorący udział w Grze akceptuje jej Regulamin i oświadcza, że zapoznał się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Uczestnik może przystąpić lub zrezygnować z udziału w Grze w dowolnym momencie jej trwania. 

4. Organizatorzy mogą zakończyć Grę w dowolnym momencie bez podania przyczyn.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 roku. 


